Heemskerk samen klimaatneutraal
Bijeenkomst 20 juni 2018
Prettig en gezond leven in je eigen woning. Wie wil dat niet. Een duurzame woning
vormt daarin de basis. Maatregelen die zorgen voor energiebesparing, zorgen niet alleen
voor verhoging van het wooncomfort, maar ook voor een lagere energierekening. Steeds
meer inwoners verduurzamen daarom hun woning. Daarmee leveren zij ook een
belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de gemeente.
We staan namelijk voor een grote opgave. Na de Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200
landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Dat
betekent vooral minder en in het jaar 2050 zelfs géén fossiele brandstoffen gebruiken. Alle
maatregelen, hoe klein ook, leveren daarom een belangrijke bijdrage. Gemeente Heemskerk ging
hierover, woensdag 20 juni, met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een tafelgesprek
spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond wilde
de gemeente ophalen wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente
verwachten in deze energietransitie.
“Met elkaar in gesprek gaan en blijven”
Wethouder Gaatze de Vries verzorgde het welkomstwoord en was ook de voorzitter van de avond.
Hij benadrukte hoe belangrijk het is om dit traject samen in te gaan. “Het is een zoekplaatje dat
we alleen verder kunnen invullen als we dat samen doen en erover met elkaar in gesprek gaan en
blijven. De input van vanavond is voor ons dus heel waardevol.”‘
“Informatie van gisteren, vandaag
alweer achterhaald”
Na het welkomstwoord volgden twee
presentaties over de energietransitie en
specifiek over de opgave om woningen
komende jaren aardgasvrij te maken.
Als eerste presenteerde Edgar
Zonneveldt van Omgevingsdienst
IJmond het wat en waarom van deze
energietransitie naar aardgasvrij. Met
foto’s van ondergelopen wegen, een
filmpje van vroeger over de transitie
toen nog naar aardgas, legde hij uit dat

we moeten stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, die onder andere veroorzaakt worden
door het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijd dus om te starten met de energietransitie. Edgar
Zonneveld: “De ontwikkelingen vliegen ons om de oren. Informatie van gisteren is vandaag alweer
achterhaald, denk aan de gaskraan in Groningen die nog eerder dicht gaat. Het gaat in een razend
tempo.” In zijn presentatie stond hij ook stil bij wat de gemeente afgelopen jaren al heeft bereikt,
want – belangrijk – we beginnen in Heemskerk niet op 0!
Duurzaam Bouwloket
Ook Duurzaam Bouwloket, het onafhankelijke loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over
het verduurzamen van de eigen woning, was aanwezig om technische en praktische informatie te
verstrekken met concrete voorbeelden wat deze transitie voor uw huis gaat betekenen. Wat kunt u
nu al doen om straks in een aardgasvrije woning te wonen? Daarbij werden ook de diverse
kostenplaatjes in beeld gebracht.

Aansprekende ideeën en nieuwe initiatieven
Na de twee presentaties, een vragenronde en de pauze ging de groep uiteen in gesprektafels. Aan
de tafels werden in rap tempo ideeën uitgewisseld over hoe we in deze energietransitie kunnen
samenwerken, waar de gemeente een rol heeft en wat inwoners nu al zelf kunnen doen. Aan de
tafels ontstonden aansprekende ideeën en nieuwe initiatieven. Ook werd steeds meer duidelijk
waar nog een vraag of verwachting naar de gemeente toe leeft.
Op de volgende pagina leest u welke overkoepelende ideeën en voorstellen naar voren zijn
gekomen aan de gesprekstafels. De gemeente gaat met deze ideeën aan de slag. Dat doet zij niet
alleen. In totaal acht inwoners meldden zich aan voor de klankbordgroep en zullen zo komende
maanden voortbouwen op de oogst van de gesprekstafels. Binnenkort neemt Omgevingsdienst

IJmond contact op met de leden. Wilt u zich alsnog ook aanmelden? Dat kan via
communicatie@odijmond.nl.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van initiatieven in uw eigen gemeente? Bekijk dan
www.odijmond.nl/aardgasvrij. Natuurlijk kunt u uw woning zelf aardgasvrij maken. U bent niet de
eerste die dat doet. U kunt ook nog afwachten. Komende jaren zullen diverse innovaties en fiscale
regelingen ondersteuning bieden. Via diverse sites krijgt u informatie op maat. Voor inwoners zijn
www.duurzaambouwloket.nl en www.huizenaanpak.nl belangrijk. Het Duurzaam Bouwloket biedt
inwoners onafhankelijk advies, een overzicht van beschikbare subsidieregelingen en een uitgebreid
stappenplan om over te stappen naar aardgasvrij. Met de Huizenaanpak zal de gemeente komende
jaren huiseigenaren ondersteunen bij het isoleren van de eigen woning. Via www.hierverwamt.nl
leest u meer informatie over de opgave om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. HIER
verwarmt ondersteunt bewoners, gemeenten en bedrijven. Bijvoorbeeld via een handige lijst met
veel gestelde vragen, bewonerservaringen, oplossingen en stappenplannen.

Ideeën, voorstellen en tips vanuit aanwezige inwoners
Wat kan de gemeente doen
Belangrijke ontwikkelingen die aandacht vragen


Prijzen zijn hoog door schaarste



Er is een tekort aan goed geschoold personeel



Energiearmoede



Aandacht voor verdere ontwikkeling warmtepompen, specifiek geluidsniveau van de
apparaten. GreenChoice is al ver met de met warmtepompen die minimaal geluid
produceren.

Eigen organisatie


Voortrekkersrol invullen als gemeente



Aandacht voor energietransitie door hele organisatie heen, zodat iedereen kan informeren
over energietransitie (van vergunningverlening tot infrastructuur)



Energieneutrale scholen (zonnepanelen)



Meedenken met bewoners om zonnepanelen mogelijk te maken:



Minimaliseren van schaduw op dak voor optimale opbrengst zonnepanelen, door o.a.
hoogte van bomen te beperken.



Slimmer in- en aanzetten van straatverlichting.

Voorlichting


Actief en meer (digitale) informatie verstrekken



Voorlichtingsavonden in buurthuizen of andere media gebruiken om inwoners te benaderen



Accent van voorlichting naar participatie



Gericht op handelingsperspectief



Openen van een soort inloophuis waar alle informatie te vinden is



Fysiek loket

Samenwerking


Woningbouwverenigingen - afspraken maken met /voorwaarden stellen aan
woningbouwverenigingen (planning; oudere woningen z.s.m.)



Buurten/wijken – faciliteren van initiatieven



Vereniging van Eigenaren - Aanhaken bij en afspraken maken met VvE’s



Branches - Gebruik maken van branches; makelaars, loodgieters, om boodschap uit te
dragen

Initiatieven


Tenders starten waardoor inwoners goedkoop duurzame maatregelen/producten kunnen
aanschaffen



Crowdfunding



Subsidies op aanschaf van energiebesparende maatregelen



Zorgen dat hemelwater niet wordt afgevoerd maar in oppervlakte op tijd blijft
(tuinbouwbedrijf)



Afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. (infiltratie
hemelwater)



Zonnepanelen op flatgebouwen (o.a. Piet Blom gebouw)



Onderzoek naar boringen en/of faciliteren van wijkinitiatieven voor warmwaterpompen.

Wat kan ik doen?
Voorbereiden naar 2050


Bewustwording



Maken van een eigen stappenplan/lange termijnplan



Gebruik maken van natuurlijke momenten



Kijkje in de keuken bij goede voorbeelden.

Maatregelen thuis


Isolatie



Ledlamp



Trui aan



A+++-apparaten aanschaffen



Zonnepanelen installeren



Zonneboiler



Buurtbatterij



Kiezen voor minder verpakkingen (en dus minder afval)



Praten in clubs en werk over wat je kan doen



VvE klimaatneutraal maken



Gebruik maken van zonnekoepels



Elektrisch koken

Mobiliteit


Bewust kiezen voor gebruik vervoersmiddel (vaker de fiets)



Elektrisch rijden

Wat kunnen wij samen doen
Voorlichting


Maak de keuze van morgen simpel



Jonge generaties actief betrekken



Ervaringen delen

Samenwerking


Samen met andere inwoners opzetten van collectieve inkoop

Initiatieven


Buurtbatterij - opslag van energie voor een/in de wijk



Onderzoeken van/naar mogelijkheden in appartementencomplex naar energiebesparende
maatregelen.



Opleiden/inzetten van energiecoaches die de wijk ingaan

Ziet u naar aanleiding van deze thema’s al aanknopingspunten om zelf actie te ondernemen? Neem
dan vooral contact met ons op via communicatie@odijmond.nl.

